
 
 

Ha lélek által, ….. akkor lélek szerint ………….!
„Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók,  

egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” (Galata 5, 25-26)

Ha egy gépezetben valami elállítódik, az összeragasztós működésben zavar 
támad,  akkor  az  leáll,  vagy  selejtet  termel.  A  Szentlélek  egészen  finom 
beállítása nem viseli  el  azt,  hogy ha valaki szeretne a Lélek által csodálatos  
ajándékokat  kapni,  de  egyáltalán nem kíván  a  Szentlélek útmutatása  szerint 
élni. 

Leegyszerűsítve  ez  olyan,  mintha  valaki  könnyekig  meghatódva  hallgatja 
Isten szavát, de saját természetén változtatni nem akar. Kell az Isten ajándéka, 

mint valami termék, vagy gyorsan ható 
gyógyszer.  Ki  ne  vágyna  a  Lélek 
gyümölcseire:  szeretetre,  örömre, 
békességre,  türelemre,  szívességre, 
jóságra,  hűségre,  szelídségre  és 
önmegtartóztatásra? Ezzel nem is lenne 
baj. A probléma ott kezdődik, amikor a 
Szentlélek munkájának állunk ellen. Ez 
pedig  nem  más,  mint  Krisztus 
lelkületének  közvetítése  a  saját 
természetének  csapdájában  élő  ember 

felé.  „…  mert  az  enyémből  merít,  és  azt  jelenti  ki  nektek” (János 16,14)  A 
Szentlélek tehát nem terméket árul, hanem magát Krisztust közvetíti, és a belső 
lelki azonosulás irányába hat. Nem terméket, hanem lelkületet kapunk Tőle, s 
ezek lesznek bennünk a Szentlélek gyümölcsei. „…. És tanuljátok meg tőlem,  
hogy szelíd és alázatos szívű vagyok.” (Máté 11, 29) Ez nem azt jelenti, hogy 
ellesünk Jézustól egy jó fogást, vagy módszert. Ő maga a szelíd és alázatos,  
ezért  csak úgy részesedhetünk ezekben a  lelki  javakban,  ha a  Lélek által  Ő 
magából  részesedünk.  E  nélkül  valamennyien  olyanok maradunk,  mint  akik 
„mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.”  (2 Timóteus 3, 7)

Ehhez  a  Krisztus  lelkét  közvetítő  forráshoz  úgy  juthatunk  el,  hogy 
felismerjük, hogy a mi lelkületünk végzetesen eltér a Mesterétől és e nélkül a 
beoltatás  nélkül  esélyünk  sincs  az  isteni  folytatásra.  „Amikor  ezt  hallották,  
mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:  
mit  tegyünk,  atyámfiai  férfiak?  Péter  így  válaszolt:  Térjetek  meg  és  
keresztelkedjetek  meg  valamennyien  Jézus  Krisztus  nevében,  bűneitek  
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2, 37-38)

Ez az eredője a lelki összekapcsolódásnak. Ez teszi elkerülhetővé azt, hogy 
ezentúl  a  látszatmegoldások  szintjén  maradjunk.  A lélek  nem  azt  mondja: 
igyekezzetek  mosollyal,  szép  szóval  eltussolni,  hogy  becsvágyók,  egymást 
ingerlők  és  irigykedők vagytok.  A Szentlélek,  miközben az  igére  figyelünk, 
felgerjeszti bennünk Krisztus indulatát. Azt, hogy Ő mindig az Atya dicsőségét 
kereste, hogy óriási szeretettel hordozta el értetlenkedő, versengő tanítványait, 
hogy Ő valóban tudott örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal. (Róma 12, 15) 
Ezáltal nem csupán lelki fröccsöt kapunk arra nézve, hogy milyeneknek kellene 
lennünk, hanem élő muníciót a megvalósításhoz.

A Szentlélek által megszületett első gyülekezetről ezt olvassuk: „Ezek pedig 
kitartóan  vettek  részt  az  apostoli  tanításban,  a  közösségben,  a  kenyér  
megtörésében  és  az  imádkozásban.” (ApCsel.  2,  42)  A biztatás  oka,  annak 
megtapasztalása, hogy Krisztusban részesedünk és általa növekedünk lélekben.

Így  hívogatok  mindenkit  testvéri  szeretettel  az  előttünk  álló  Ünnep 
alkalmaira.  Egyben  magamat  is  biztatom,  hogy nem egy fárasztó  szolgálat, 
hanem sokkal  inkább  Krisztus  javaiban  való  boldog  részesedés  vár  rám az 
Ünnepen. 

Áldás, békesség! 

Kiss László lelkész 

Isten képmása! 
„Akkor  ezt  mondta  Isten:  Alkossunk  embert  a  képmásunkra,  hozzánk  

hasonlóvá....  Megteremtette  Isten  az  embert  a  maga  képmására,  Isten  
képmására teremtette....” '(Mózes 1, 26-27)

Miféle  létező  az  ember,  miféle  alkotás,  hogyan  is  jött  létre?  Mózes 
egyértelműen beszél: miközben minden más dolog parancsszóra lett, addig az 
ember  alkotása  kiemelt  esemény,  mindennek  a  betetőzése,  mindennek  a 
koronája, a pont a mondat végén. Mást is alkotott az Isten: eget és földet, Napot 
és  Holdat.  De  semelyiket  ezek  közül  nem tette  hasonlóvá  Magához.  Ez  az 
ember első minősége, az embernek, mint Léleknek (mint ideának, mint Isten 
önmagáról való kisugárzó gondolatának) a megalkotása. A tökéletesnek, amely 
tiszta,  amely  bűntelen,  amely  hozzá  hasonló,  amely  örökkévaló,  amely  a
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Képmás (a Potencialitás). Csak ezután jön a testi ember, a „megformált” és 
nem az „alkotott”: „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából,  
és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény.” (1 Mózes 2, 7) 
Hogy jól érthessük az embernek e két természetét, nevezzük Pál apostol után az 
elsőként teremtett minőséget a „belső”, a másodikat pedig a „külső” embernek.

Ebből a kitüntetett helyzetből sok minden következik, de a legfontosabb talán 
az, hogy az ember eredendően és elsősorban lényegét tekintve olyan, hogy csak 
istenképmásúságában érzi jól magát, csak akkor van helyén, ha az Úrnál,  az 
Úrban van.  Testileg és lelkileg is  csak akkor  van egyensúlyban,  mondhatni,  
akkor boldog, ha ezt a lényeget éli meg, ha a belső ember uralja külsőt és nem 
fordítva.  Tekintettel  arra, hogy a belső ember – mivel  Isten képmása – nem 
lehet vesztes, ezért ha nem engedünk neki, elemészti az embert. Ezért van annyi 
testi-lelki  beteg,  manapság,  mert  annyian  vannak,  akiben  a  külső  ember 
látszólagos diadala, uralma az ember meghasonlásához és felemésztődéséhez, 
végeredményben pusztulásához vezet, vezethet.

De mégis, ki ez a tökéletes képmás, aki Isten valódi szándékát ábrázolja ki,  
akinek, bármilyen eretnekségnek is tűnik első hallásra, mindannyiunkban van 
lakozása.  Bizony,  a  mi  Urunk,  a  mi  Megváltónk,  Jézus Krisztus.  Ő az,  aki 
hosszú idővel azután, hogy az első ember megbotlott és elbukott, de mindig is  

volt,  tökéletes  valójában  és  testi 
mivoltában  is  megnyilvánult.  Ádám,  aki 
által az emberiség az örök kárhozat útjára 
lépett  és  Jézus,  aki  által  az 
istenképmásúság,  ami  mindig  és  létezett, 
és  szenvedett  bennünk,  mindörökre 
helyreállíttatott.  Láttuk  Őt,  amikor 
köztünk volt, és láthatjuk Őt most, amikor 
a Lélek tesz róla bizonyságot. Az ember, 
aki levetkőzni, megöldökölni igyekszik az 
Úr  képmását,  nem  nyugodhat,  míg  meg 
nem  találja  Jézust,  mindannyiunk  belső, 

elidegeníthetetlen, elpusztíthatatlan,  örökkévaló lényegét.  Elpusztulni csak az 
én (kisbetűs lelkünk és testünk) tud. Ami és aki örök, az nem lehet semmivé. 
Megfeszíthetjük a bennünk lakozó Krisztust, de nem tehetjük őt semmivé, nem 
akadályozhatjuk meg, hogy Ő mindent túléljen és feltámadjon. Túlélje azokat, 
akik  Őt  megvetették,  meghurcolták,  kínozták,  leköpték,  gúnyolták,  túlélje  a 
lelkünk és testünk által  formált  énünket,  amely fojtogatja  ugyan,  de le nem 
győzheti, amely erőszakoskodik, de meg nem nyerheti a háborút.

Induljunk  tehát,  kérjük  a  Képmást,  hogy feleszmélhessünk  arra,  aki  által 
életünk lehet, akiben felismerhetjük az Atyát is. „Aki engem lát, látja az Atyát”  
(János  14,  9b).  És  miért  fontos  ez  különösen  Pünkösdkor,  a  Szentlélek

Ünnepén.  Mert,  most  abban a  korban élünk,  mikor  Isten  minden emberben 
Szentlelke által, az Ő Fiáért (A Képmás) személyesen munkálkodik. Engedjük 
az  Ő  munkáját  akkor,  amikor  minden  rugkapálózás  ellenére  megajándékoz 
bennünket a fiússággal, amikor gyermekeivé fogad bennünket. Amikor rámutat 
arra, ami nem jó az életünkben, ami hazugság, ami por és hamu, ami felemészt, 
ami  elpusztít,  lekaparván  rólunk  azt,  ami  halálos.  Engedjük,  hogy  a 
megtisztulás lépéseire tanítson minket, hogy visszatérhessünk oda, ahová nem 
csak természetünk, de teremtettségünk okán is tartozunk, az Isten képmásába. 
Hazudunk  magunknak,  ha  azt  állítjuk,  hogy  nem szól  hozzánk,  hogy  nem 
figyelmeztet, sőt, hogy nem kiállt, hogy nem veri félre a harangokat.

Igen testvérem, Te is arra teremtettél, hogy ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
engedvén  az  Ő  akaratának  és  minden  értelmet  meghaladó  életet  átformáló 
(megváltó) szeretetének – a képmás életét éljed. Hogy Te is felvedd a harcot a 
külső emberrel (a gonosz képmásával), hogy áldozatokat vállalj testvéreidért, a 
betegekért, a nyomorultakért, a megszállottakért, a vakokért, a szomjazókért, a 
kicsikért, a megszomorodottakért. Nem kényszerből, nem ellenszolgáltatásért, 
nem fizetségért, hanem hálából, szeretvén azt, Aki a saját maga minőségével 
ajándékozott  meg,  aki  mindent  nekünk akart  és  akar  adni.  Tekints  magadba 
Testvérem és lásd, hogy az Úr Lelke tekint rád legbelülről.

Borkó Tamás

Túrmezei Erzsébet – Pünkösd után
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

(Máté Krisztike gyűjtéséből)
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Julika néni hazament
Április 29-én temettük templomunkban Papp Juliannát, mindannyiunk Julika 

nénijét.  Életének  93.  évében  költözött  Urához  és  Megváltójához.  Élete  és 
hűséges szolgálata a kezdetektől fogva összeforrt gyülekezetünk történelmével. 
Búcsúzásunkat a fájdalom mellett belengte az öröm és a hálaadás, mert ez illett 

derűs hívő és hosszú szolgáló életéhez. Máté 25, 
21  volt  búcsúztató  igéje:  „Jól  van  jó  és  hű  
szolgám, a kevesen hű voltál,  sokat  bízok rád  
ezután, menj be Urad ünnepi lakomájába.” 

Fiatalon tért  meg, és hallotta meg az elhívó 
szót. Ura szólította meg a nagy ébredés idején. 
Krisztus által Istennek örökre igent fogadott, új 
életet kapott. 

Megértette  a  többre  bízatás  ajándékát  és 
mindig kész volt Urát szolgálni. Jó szolga volt. 
A  jó  szó  görög  jelentése  azt  is  jelenti:  jól 

használható.  Julika  ilyen  volt.  Hűsége  és  hiteles  keresztyén  élete  három 
területen is megmutatkozott. 

Családjában  ő  viselte  gondját  szüleinek,  szeretettel  viseltetett  nővére  és 
bátyja,  valamint  azok  gyermekei  és  családtagjaik  iránt.  A  család  összes 
gyermeke keresztanyjának tekintette és Keremának szólította.

Rendkívül szorgalmas volt, alapos és ügyes. Egyszerű életét mindig széppé 
varázsolta.  Több  munkahelyen  is  dolgozott.  Nyugdíja  előtt  a  Ganz  Műszer 
Műveknél,  ahol  az igazgató titkárnőjeként  dolgozott  úgy,  hogy élő hitét  egy 
pillanatra  sem tagadta  meg.  Szorgalma,  precizitása  és  megbízhatósága  miatt 
nagy tisztelet és megbecsülés övezte. Élete a nem hívők között is hiteles volt.

Lelki  otthonát  tekintve,  hűséges  tagja  volt  a  Betánia  Szövetségnek,  ahol 
Krisztusnak tett  fogadalmát mindig örömmel újította meg. Fontosnak tartotta 
azok közösségét, akiket nem sodort el az élet a hittől. Kiterjedt lelki-testvéri  

köre volt. Sohasem volt egyedül.
Gyülekezetünkben  sokáig 

gyermekmunkásként  tevékenykedett. 
Nemzedékek  nőttek  fel  keze  és 
bizonyságtétele  alatt.  Azután  hosszú 
ideig  a  pénztárosi  teendőket  látta  el. 
Precizitása  miatt  többször  is 
egyházmegyei  dicséretben  részesült. 
Pedig  ő  több volt,  „mint  pénztáros”.  A 
számok  mögött  látta  az  embert,  a 

sorsokat és a teendőket.  A misszió lelke volt.  Tanácsait mindig érdemes volt 
megfogadni.  Idős  korának  terheit  panasz  és  zúgolódás  nélkül  fogadta  el.

Készült  már  haza,  mennyei  otthonába,  ahova  érvényes  meghívója  volt. 
Utolsó kérése is teljesült. Szenvedése rövid volt és nem szorult hosszú ápolásra.

Megköszönjük életét és elköszönünk: A boldog viszontlátásra!

A gyülekezet nevében, Kiss László lelkész

IMÁDSÁG (középkori kódexből)
Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Add, hogy ahol gyűlölet tombol,
oda én a szeretetet vigyem,
Ahol a viszály szertehúz,
oda én az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik,
oda én a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik,
oda én az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda én a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda én a világosságot vigyem!
Uram tégy engem a Te békéd eszközévé! 

Úgy legyen!
(Julika néni gyűjtéséből)

Gyereksarok
Ez  alkalommal  a  Szentlélek  Ünnep  fontosabb  eseményeivel  kapcsolatos  

játékos feladatok várnak rátok.

1. Ünnepi kvíz

Van néhány érdekes kérdés, amelyre válaszolhatsz úgy,  hogy bekarikázod az 
egyetlen lehetséges választ (Ha szükséges, nyugodtan kérdezd meg szüleidet)

Ki ígérte meg Isten Szent Lelkének eljövetelét?
a) Mózes; b) Jézus; c) Dávid  d)  Pál  (segítség  az  

Újszövetségben, a János evangéliumának 14. részének, 15-17. versek)
Mi a Szentlélek Ünnep közismert elnevezése?

a) Tűzalászállás;  b) Fehérgalamb;  c) Pünkösd;
d) Konfirmáció (segítség az Újszövetségben, az Apostolok cselekedetei 
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2. részének, 1. verse)
Mit jelent a Pünkösd szó?

a) Ásványvíz;  b) Ötven c) Rövidnadrág d) Patakpart 
Húsvét után hány nappal tartják a Szentlélek Ünnepét?

a) 35;  b) 40;  c) 45; d) 50
Amikor eljött a Szentlélek, mik jelentek meg?
 a) helikopterek;  b) szélzúgás, lángnyelvek;  c)  fürjek  

d)  sáskák  (segítség  az  Újszövetségben,  az  Apostolok  cselekedetei  2.  
részének, 2-4. versei)

2. Galambhajtogatás

Jézus  megkeresztelkedésekor  az  Isten  lelke  galambként  szállt  le  és  föléje 
ereszkedett  (Márk evangéliuma l, l0).  Többek között ezért is a Szentlelkeket 
leginkább  galamb  alakjában  ábrázolják.  Te  is  hajtogasd  meg  a  saját 
galambocskádat úgy, hogy közben arra gondolsz, hogy az Atya Isten és a Fiú 
Isten Szent Lelke mindig veled van.

3. Az ajándékok, amelyek a Tiétek lehetnek...

Ha elolvasod Pál apostolnak a Galatai gyülekezethez írt levelének 5 részében a  
22. és 23. verseket, megláthatod, milyen ajándékokat ad nekünk a mi szerető 
mennyei Atyánk Szentlelkén keresztül. Kilenc ajándékról van szó. Keresd ki a  
Bibliából  magad,  vagy  szüleid  segítségével  és  írd  fel  őket  a  hajtogatott  
galambra. 

Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre:
2015. február Nagy Levente, (élt 30 évet);

Boros Kálmánné   Darázsi Irma, (élt 82 évet);
Boros György, (élt 57 évet)

2015. március Vékony Anna Júlia, (élt 78 évet);
Király Zoltánné   Szakács Ibolya, (élt 85 évet)

2015. április Simon Ferencné   dr. Kattusch Mária, (élt 93 évet);
Bodó Barnabás, (élt 78 évet);
Csonka György, (élt 77 évet);
Kissné Nemes Zsuzsa, (élt 71 évet);
Gereczi Gyuláné   Gál Julianna, (élt 96 évet);
Csepcsényi István, (élt 76 évet);
Papp Julianna, (élt 92 évet);
Sall Istvánné   Sall Ilona, (élt 87 évet);
Borsodi Nagy Sándor, (élt 74 évet);
Eszéki István Sámuel, (élt 69 évet);
Dr. Kojnok Jánosné   Zombi Ilona, (élt 91 évet)

„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet  
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róma 6, 23)

Köszöntjük megkeresztelt gyermekeinket:

2015. március Gombos Márk, Gombos Linda Éva – Gombos László és Kocsis 
Linda gyermekei 
Szóráth Balázs – Szóráth Attila és Nagy Nikoletta gyermeke 

2015. április Tóth Márk Tamás – Tóth Tamás és Pap Márta gyermeke 
Tóth Bence Tibor – Tóth Tamás és Pap Márta gyermeke 
Fábián Boglárka – Fábián Ferenc és Fazekas Anita gyermeke 
Szamonek Sámuel – Szamonek Zoltán és Király Anikó 
gyermeke 
Simó Szabina Anna – Simó István és Alföldi  Klára Beatrix  
gyermeke 

„A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben ..” (Lukács 1, 80)
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Gyülekezeti rövidhírek, beszámolók kiemelt alkalmakról
Rovatunkban  a  gyülekezet  elmúlt  időszaki  legfontosabb  kiemelt  

eseményeiről, szolgálatairól, illetve várható eseményeiről tudósítunk. Oly sok  
minden történik, amiről a testvérek, vagy sokan közülünk nem is értesülünk.

Látogatói szolgálat – 2015. április 29.

Hosszabb  idő  után  sikerült  ismét  látogatói  megbeszélést  tartanunk  a 
szolgálatban  résztvevőkkel.  Az  eddigi  tapasztalatok  fényében  új  alapokra 
helyeztük a munkaszervezésünket, amelyek közül kiemelendőek a havi egyszeri 
találkozás  elhatározása  (minden  hó  utolsó  szerdáján,  18:00-19:00), 
kommunikáció  erősítése,  valamint  a  látogatások  adminisztrációs  formájának 
rögzítése.  Ezek után,  Lelkipásztorunk segítségével  főről-főre áttekintettük az 
eddig  látogatottakkal  kapcsolatos  tapasztalatokat  és  döntöttünk  a  velük 
kapcsolatos  további  szolgálatok  szükségességéről.  Ezen  felül  a  látogatói 
csoportjaink  képviselői  között  új  látogatandók  kerültek  felosztásra.  Több 
tekintetben is kérjük a gyülekezet segítségét: 1. lehet jelentkezni ilyen szolgálat 
végzésére;  2.  ha  látnak  a  testvérek  környezetükben  olyanokat,  akiknek 
segíthetünk,  kérjük  jelezzék  a  szolgálat  koordinátorának,  Borkó  Tamás 
presbitertestvérünknek. „Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a  
munkás  kevés:  kérjétek  tehát  az  aratás  Urát,  hogy  küldjön  munkásokat  az  
aratásába.” (Máté 9, 37-38)

Kárpátaljai testvéreink megsegítése

Mi is megmozdultunk a háború sújtotta Ukrajnába szorult kárpátaljai magyar 
testvéreink  megsegítésére.  Ezúttal  gyülekezetünk  mintegy 300  ezer  forinttal 
tudott  hozzájárulni  a  lehetetlen  helyzetben  lévő  Técsői  Református  Líceum 
fennmaradásához,  jelentős  meglepetést  okozván  az  adományt  átvevő líceum 
igazgatónak, Ambrus Pálnak. Gyülekezetünk tagjai immár több körben, számos 
formában támogatták nehéz sorsú nemzettársainkat.  Buzdítjuk gyülekezetünk 
tagjait, hogy ne lankadjanak e tekintetben, hiszen tartós válsághelyzet alakult ki 
Kárpátalján. Többek között gyülekezetünk is folytatja az adománygyűjtést,  a 
csetfalvai  rászoruló  családok  megsegítését.  Nem  egy  lehetőség  ez,  hanem 
kötelesség.  Hálát  adunk Istennek,  hogy a gyülekezet  is  így gondolja.  „Csak 
akkor tudunk megmaradni, ha a Kárpát-medencei magyarok odaállnak mellénk  
és  a  segítségüket  eljuttatják  hozzánk”  (Zán  Fábián  Sándor,  a  Kárpátaljai 
Református Egyház püspöke)

Három hónapos a kisiskolások gyerekistentisztelete

Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az Úr eleddig megtartotta a kisiskolások 
idén  februárban újraindult  vasárnapi  gyerekistentiszteletét.  A gyerekek nagy 
érdeklődéssel és komoly lelkesedéssel olvassák, kutatják Isten Igéjét, a Bibliát.  
Vannak  állandó  és  be-be  kapcsolódó  gyerekek  is.  Szeretnénk  a  gyülekezet 
szívére helyezni ennek az alkalomnak és a kisebbek gyerekistentiszteletének is 
a környezetükben, családjukban való hirdetését. Nagy áldás, ha a gyerekek már 
ilyen korban az Úr útjain járhatnak, és ez csak az Ő Igéje mellett valósulhat  
meg. „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor  
sem tér el attól.” (Példabeszédek 22, 6)

Anyák-napi köszöntés – 2015. május 3.

Gyülekezetünk  kicsinyei  és  nagyobbacskái  énekes-verses  műsorral 
köszöntötték  gyülekezetünk  jelenlegi  és  reménység  szerint  jövendőbeli 
Édesanyáit.  Az istentisztelet  végén pedig az egy héttel  korábban,  szombaton 
megtartott  kézműves foglalkozás  keretében a gyerekek által  készített  anyák-
napi  ajándékok,  nevezetesen  cirkalmas  igés  könyvjelzők  kerültek  kiosztásra 
(több mint 100 darabot!!!). Jó volt látni a gyerekek odaszánását és a gyülekezet 
ünnepelt  tagjainak  örömét.  Az  anyaság  nagyon  fontos  szerep,  és  az  Úr  sok 
asszonyt megáld vele. Talán még soha nem volt olyan nagy szükség arra, hogy 
legyenek  szerető,  tápláló,  gondviselő,  együtt  érző,  megértő  anyák.  Komoly 
felelősség, amely nem ér véget a gyerekek felnövekedésével – Örök és Áldott  
hivatás. Adjunk ezért hálát az Édesanyák életéért!

Nálunk szolgált Balla Péter Nagytiszteletű Úr – 2015. május 3.

Hálás  szívvel  hirdetjük,  hogy  közöttünk  szolgált  Balla  Péter  református 
lelkipásztor,  a  Károlyi  Gáspár  Református  Egyetem tanszékvezető  egyetemi 
tanára, a Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének rektora. A Kolossé 3,12 
–  4,1  igeszakasz  jegyében  tartott  prédikáció  (amely a  gyülekezet  honlapján 
meghallgatható), a tágabb gyülekezeti és a szűkebb „vérségi” család kapcsán 
Istennek nekünk szóló üzeneteiről szólt hozzánk. „A hármas fonál nem hamar  
szakad  el”  –  vagyis  minden  emberi  kötelék,  közte  a  család  alapját  adó 
házastársi kötelék, de a gyülekezet is csak Isten fonalával összefonódva lehet 
erős,  ellenálló.  Csak  az  ilyen  kötél  bírja  ki  a  terheket,  a  próbákat.  Kulcs  a 
megbocsátás.  „Viseljétek  el  egymást,  és  bocsássatok  meg  egymásnak,  ha  
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek,  
úgy  tegyetek  ti  is.”  (Kol  3,  13)  Ez  azonban  csak  az  Úrban,  csak  Jézus 
Krisztussal, csak mellette, csak rá tekintve lehetséges. Ő az aki meghalt értünk, 
családjainkért,  gyülekezeteinkért,  hogy  élni  tudjunk  egymásért  az  Ő 
dicsőségére. 
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Könyvajánló
Balla Péter: Gyermekek és szülők kapcsolata

Az Újszövetség tanítása kortörténeti kontextusban alcímmel a Kálvin Kiadó 
által  kiadott  tudományos  értékű,  de  a  mindennapok  családi  kapcsolatai 
tekintetében útmutató, közérthető formában megírt  könyvről van szó. Fontos 
üzeneteket közvetít a könyv a keresztyénség előtti hagyományokból, amelyek 
közelebb állnak a Biblia újszövetségi tanításaihoz, mint ahogy az gondolnánk. 
Talán az egyik legfontosabb ezek közül az, hogy Isten után a szülők közvetlenül 
következnek,  ennek  minden  felelősségével  és  feléjük  irányuló  gyermeki 
kötelezettségekkel.  A könyv  ára  a  mérethez  és  a  jelentőséghez  képest  igen 
kedvező.  Melegen  ajánljuk  a  nemrég,  2015.  május  3-án  nálunk  szolgáló 
egyetemi rektor és lelkipásztor testvérünk könyvét.

Ünnepi alkalmak Pünkösdkor 
Május 20-22.,   csütörtök, péntek: 18.00 Ünnepelőkészítő istentiszteletek
Május 24.,   vasárnap, 10.00 Pünkösdi úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Május 25.,   hétfő, 10.00 Pünkösdi  úrvacsorás  ünnepi  istentisztelet.  

Gyermek konfirmáció
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni  

fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké  
az  igazság Lelkét,  akit  a világ nem fogadhat  be,  mert  nem látja  őt,  nem is  
ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”  (János 
14, 15-17)

„Amikor  pedig  eljött  a  pünkösd  napja,  és  mindnyájan  együtt  voltak  
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az  
égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek  
jelentek  meg  előttük,  amelyek  szétoszlottak,  és  leszálltak  mindegyikükre.  
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.....” (Apcsel 2, 1-4)

Közeljövő más kiemelt alkalmai (részletek hirdetve lesznek)
2015. május 30. Szeretethíd – látogatás alacskai idősek otthonába és az 

AGA gyerekotthonba (lehet jelentkezni)
2015. május 31. Felnőtt konfirmáció
2015. június 6. Bibliai Barangolások I. – Ismeretterjesztő csendesnap 

az Ó-szövetségről (lehet jelentkezni)
2015. július 3-5 Gyülekezeti csendeshét, KISOROSZI (lehet jelentkezni)
2015. július 27-31 Gyülekezeti gyereknapközi ovisoknak és 

kisiskolásoknak ( lehet jelentkezni) 

Gyülekezetünk fontosabb állandó alkalmai
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott  vagyok  

közöttük.” (Máté 18, 20)

Alkalmaink Résztvevők Technikai információk 

Vasárnapi 
istentisztelet

Felnőttek, gyermekek a 
közénekig 

10 órai kezdettel; ünnepi 
istentiszteleteinken úrvacsorával 
(igény esetén háznál), 
előtte 9 óra 30-kor imaközösség.

Gyerekistentisztelet 
3-7 és 8-12 éves gyerekek  
külön foglalkozással

vasárnap 10 órakor a gyülekezeti 
termünkben, a felnőtt 
Istentiszteletről való kivonulás 
után

Ünnep-előkészítő 
istentiszteletek 

Felnőttek ünnepek előtt a meghirdetett 
napokon 18 órakor

Baba-mama kör Kisgyermekes szülők és  
gyermekeik

kedden 9 órakor várjuk a szülőket 
és gyermekeiket

Bibliaórák Felnőttek
hétfőn 18 órakor;
pénteken 9 órakor ima és bibliaóra 
18 órakor beszélgetős bibliaóra

Ifjúsági bibliaóra Konfirmált fiataloknak minden vasárnap 15 órakor a 
gyülekezeti termünkben

Asszonyóra Felnőtt  
asszonytestvéreink

minden hónap 3. vasárnapján 
17 órakor

Konfirmációs 
felkészítő

12-16 éves gyerekeknek;  
felnőtteknek, igény szerint

vasárnap 14 órakor (októbertől 
Pünkösdig)

Keresztkérdések 
tanfolyam

keresők, hitben növekedni  
vágyók, nem csak 
gyülekezeti tagoknak

októbertől december közepéig 
10 alkalom a meghirdetett 
hétköznapon

Lelkészi  hivatal: 1185 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky u. 39/A  Tel.:(36-1) 296-0383 
Hivatali idő:  hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök 17-19 óra 

(egyéb időpontok telefonos egyeztetés által)
www. refszemeretelep.hu

Szerkesztőség: Kiss László, Borkó Tamás, Czibere Károly, Gyenge Károly, Kézér János, Suga Gábor 
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